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عنوان  )، مشارکت بهICFبندي بین المللی عملکرد، ناتوانی و سالمت ( براساس طبقه زمینه:
م کودکان معرفی شده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی لذت مشارکت عملکرد سال

هاي رسمی و غیررسمی روزمره در مقایسه با  سال در فعالیت 8-14آموزان فلج مغزي  دانش
  آموزان عادي است. دانش
آموزان  سال از مدارس ویژه دانش 8- 14کودك فلج مغزي  30در این مطالعه مقطعی ها: روش

صورت تصادفی از  ها به کودك همسال آن 30صورت سرشماري و  به هرانجسمی حرکتی شهر ت
ارزیابی  CAPEآموزان از طریق مصاحبه به وسیله آزمون  مدارس عادي شدند. مشارکت این دانش

  تجزیه و تحلیل گردید. SPSS 17افزار  ها ازطریق نرم شد. داده
بین دو گروه تفاوت معناداري هاي رسمی و غیررسمی  لذت ناشی از انجام فعالیت ها: یافته

تر از  آموزان فلج مغزي کم شده توسط دانش هاي رسمی و غیررسمی انجام نداشت. تعداد فعالیت
هاي رسمی در  ). میانگین شدت انجام فعالیت>001/0P) و (>001/0Pآموزان عادي بود ( دانش
مچنین شدت انجام ) و ه>001/0Pآموزان فلج مغزي بود ( آموزان عادي بیشتر از دانش دانش

  ).=002/0Pهاي غیررسمی بین دو گروه تفاوت معناداري داشت ( فعالیت
هاي رسمی وغیررسمی بین دو گروه تفاوت معناداري  لذت مشارکت در فعالیت گیري: نتیجه

تواند بر تنوع و شدت  ها تأثیري نداشته اما می نداشت. فلج مغزي بر عالقه به انجام فعالیت
 هاي رسمی و غیررسمی اثر بگذارد. نوجوانان در فعالیت مشارکت کودکان و

  مشارکت، فلج مغزي، لذت، فعالیت رسمی، فعالیت غیررسمی ها: کلیدواژه
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Background: Based on International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF), participation is part of healthy function of children. The 
purpose of this study was to analyze the enjoyment of participation in formal 
and informal activities among students with cerebral palsy compared with 
healthy students. 
Methods: In this cross-sectional study, 30 children with cerebral palsy aged 8-
14 years from the schools for the paralyzed children and 30 peers with the same 
age from typical schools were selected through census and random sampling 
methods, respectively. Participation was evaluated by the Children’s 
Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE). The data were analyzed 
by SPSS-17 software. 
Results: No significant differences were found between the groups in terms of 
enjoyment scale for formal and informal activities. There was a significant 
difference between children with cerebral palsy and typical peers in diversity 
scale for formal and informal activities (P<0.001). The mean intensity of 
participation in the normal group was more than the children with cerebral 
palsy in formal activities (P<0.001). Further, no significant was reported 
between groups in informal activities (P=0.002).  
Conclusion: There were not significant differences between two groups in the 
enjoyment of participation for formal and informal activities. Cerebral palsy 
had no effect on enjoyment of doing activities but could affect the participation 
diversity and intensity of children in formal and informal activities. 
Key Words: participation, cerebral palsy, enjoyment, formal activity, informal 
activity 
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  مقدمه
بندي بین المللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  در طبقه

)ICF= International Classification of Functioning, 

Disability and Health ،( سازمان جهانی بهداشت
هاي  فرد در موقعیت شدندرگیر"عنوان  را به مشارکت

هاي  مشارکت در فعالیت .)1( کند تعریف می "زندگی
ها،  ها، صالحیت اي رشد مهارتاوقات فراغت بر

کشف عالیق شخصی و  ،اجتماعی شدن با دوستان
هاي فیزیکی  . ناتوانی)2( بخش الزم است زندگی لذت

ها ممکن است  پیچیده و مشکالت عاطفی همراه آن
ثر کرده و مشارکت در أهایی از سالمت فرد را مت جنبه

کودکان ناتوان فیزیکی  .)4و  3( فعالیت را کاهش دهد
در معرض خطر افزایش محدودیت براي مشارکت در 

مشارکت کودکان مبتال  .)5( هاي روزمره هستند فعالیت
هاي نورولوژیکال بیشتر از  به فلج مغزي و دیگر آسیب

 .)7و  6( هاي ناتوانی محدود شده است سایر گروه
مشکالت اجتماعی یا  و حضور و شدت ناتوانی خاص

کند که ظرفیت کودك  شناختی ممکن است موانعی ایجاد
وجود . )8( دسازهاي خاص محدود  ترا براي انجام فعالی
تري داشته باشد،  شود مشارکت تنوع کم ناتوانی باعث می

شود و ارتباطات اجتماعی و فعالیت  انجامبیشتر در خانه 
) 2009و همکاران ( King .)9-11( دگردتر  فیزیکی کم

سن  یکیکودك ناتوان فیز 427در کانادا مشارکت 
فلج مغزي، اسپاینابیفیدا، آسیب مغزي و ( مدرسه

کودك بدون  354 و )هاي اسکلتی عضالنی محدودیت
هاي رسمی و غیررسمی  سال را در فعالیت 6-14ناتوانی 

، نتایج نشان داد اوقات فراغت مورد بررسی قرار دادند
هاي  فعالیت ي ازتر ناتوان فیزیکی در تعداد کم کودکان

تري مشارکت داشتند.  می و با شدت کمرسمی و غیررس
هاي غیررسمی بیشتر  در هردو گروه مشارکت در فعالیت

ان بدون ناتوانی نمرات کودکاز فعالیت هاي رسمی بود و 
هاي رسمی نسبت به غیررسمی  لذت باالتري در فعالیت

نیز ) 2006( همکارانش و Law .)12( کسب کردند
هاي  ا در فعالیتفیزیکی ر ناتوان آموزان مشارکت دانش

 موزشیهاي آ فعالیت جز هغیررسمی روزمره ب رسمی و
داد   ها نشان یافته .دادند مدرسه مورد بررسی قرار

از نظر تنوع  مطلوبیفیزیکی مشارکت ناتوان  آموزان دانش
هاي غیررسمی  و شدت دارند و میزان مشارکت در فعالیت

  .)5( بیشتر از رسمی است
 2ها به  )، فعالیتLaw )2002 براساس مدل مشارکت

هاي  شوند. فعالیت دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می
یافته هستند که قانون و هدف  هایی سازمان فعالیت رسمی

طور  ترها مانند معلم یا مربی و به دارند و توسط بزرگ
هاي غیررسمی  فعالیت. شوند رسمی طراحی می

دارند و اي ن که طرح اولیه هایی خودانگیخته هستند فعالیت
همکاران  و King. )9( شوند توسط کودك آغاز می

گیري مشارکت، ابزار سنجش  ) براي اندازه2004(
 CAPE =Children( انکودکمشارکت و لذت 

assessment of participation  and enjoyment را طراحی (
 .شود کردند که براساس گزارش خود کودك تکمیل می

شوند  ك پاسخ داده میهایی که توسط خود کود ارزیابی
ز اهمیت هستند. این آزمون یاز نظر بالینی و تحقیقاتی حا

 6-21ان و نوجوانان کودکگیري مشارکت  براي اندازه
هاي روزمره  سال با ناتوانی یا بدون ناتوانی در فعالیت

  .)13( خارج از مدرسه طراحی شده است
هاي  طور که اشاره شد مشارکت در فعالیت همان

درسه نقش مهمی در رشد و سالمت فیزیکی و خارج ازم
له مشارکت أمس آموزان و نوجوانان دارد. روانی دانش

توانبخشی در جهت ي ها عنوان پیامد کلیدي برنامه به
ها براي تطابق با  آموزان و خانواده کمک به دانش

مورد توجه زیادي  ،رو هستند ههایی که با آن روب چالش
کاردرمانی بر قادر ساختن  کیدأت .)14( گرفته است قرار

اي  هاي روزمره ها جهت مشارکت در فعالیت افراد و گروه
ها معنادار بوده، حس مفید بودن را  است که براي آن

ها را براي زندگی روزانه با دیگران آماده  آنو ایجاد 
اي براي درك بیشتر  انجام این مطالعه پایه .)9( کند می

ان یکی از مراجعین عنو مشارکت کودکان فلج مغزي به
 رسد نظر می توانبخشی ضروري بههاي  اصلی به کلینیک



  
   )162(                                                               ....هاي رسمی و غیررسمی در  آموزان فلج مغزي در فعالیتلذت مشارکت دانش -مدینه حسنی

بررسی لذت مشارکت لذا هدف از این مطالعه 
هاي رسمی  سال در فعالیت 8-14آموزان فلج مغزي  دانش

آموزان عادي  و غیررسمی روزمره در مقایسه با دانش
  است.

  
   ها روشمواد و 

فلج مغزي  کودك 30 شاهدي -مورد در این مطالعه 
مدارس سال  8-14آموزان فلج مغزي  کلیه دانش از بین 

آموزان جسمی حرکتی سروش و توانخواهان شهر  دانش
روش  بهتهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند 

کودك  30 عنوان گروه مورد انتخاب شدند. سرشماري به
صورت  از مدارس عادي همان مناطق بهنیز همسن 

دو  عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. به غیراحتمالی ساده
گروه از نظر سن و جنس مطابقت داده شدند. معیارهاي 

آموزان فلج مغزي شامل: تحصیل در یکی از  ورود دانش
مدارس استثنایی ویژه جسمی حرکتی، تشخیص ابتال به 
فلج مغزي طبق نظر پزشک متخصص، داشتن بهره هوشی 

اي همراه شامل ه نرمال یا مرزي، عدم وجود بیماري
اختالالت نافذ رشدي، اختالل یادگیري، اختالالت 
روانپزشکی بنا به گزارش مندرج در پرونده مدرسه، عدم 
وجود مشکالت ارتباطی شدید و توانایی درك مفاهیم 

 .هاي آزمون بنا به نظر معلمین بود زبان فارسی و آیتم
تحصیل در مدرسه نیز ها  آموزان همسال آن براي دانش

هاي  آیتم دي، توانایی درك مفاهیم زبان فارسی وعا
هاي مزمن  آزمون بنا به نظر معلمین و عدم ابتال به بیماري

عنوان معیار  به و اختالالت ذهنی براساس پرونده مدرسه
پس از تکمیل فرم  .ورود به مطالعه در نظر گرفته شد

توانستند  آموزان می دانش ،رضایت آگاهانه توسط والدین
در صورت عدم همکاري در  .لعه شرکت کننددر مطا

 شدند. در آموزان از مطالعه حذف می اجراي آزمون دانش
آوري اطالعات از طریق فرم  این مطالعه روش جمع

از بود. این آزمون  CAPE هاي آزمون دهی و کارت نمره
آموزان توسط کارشناس ارشد  طریق مصاحبه با دانش
ن براي بررسی این آزمو شد. کاردرمانی تکمیل می

سال با یا بدون ناتوانی در  6-21مشارکت کودکان 
 هاي روزمره خارج از مدرسه طراحی شده است فعالیت

باشد که براساس  فعالیت می 53شامل آزمون . )13(
و فعالیت)  13(هاي رسمی  دسته فعالیت 2رسمی بودن به 

هاي رسمی  فعالیت .شود تقسیم میفعالیت)  39( غیررسمی
، ها کالسمانند مشارکت در یافته  هایی سازمان فعالیت

هستند که قانون و هدف شناکردن  و یادگیري موسیقی
طراحی  معلم یا مربی طور رسمی توسط دارند و به

مانند خواندن کتاب و  هاي غیررسمی فعالیت .شوند می
و اغلب توسط  طرحی ندارند معموالً رفتن به مهمانی
در صورت خسته شدن  حین آزمون. شوند کودك آغاز می

شد. از  امکان استراحت به وي داده می ،آموز دانش
چگونگی انجام فعالیت  موزان خواسته شدآ دانش

(intensity)  در را ها  ) و لذت ناشی از انجام آن1-7(از را
و در د ندهی کن ) نمره1-5قسمتی (از  5یک مقیاس 

  :)13( دمدست آ دهی از تست  به نوع نمره 3نهایت 
: آیا کودك فعالیت را انجام (Diversity) تنوع مشارکت. 1

  دهد یا خیر؟ می
بار فعالیت  : چندوقت یک(Intensity) . شدت مشارکت2

  دهد؟ را انجام می
: چقدر از انجام فعالیت (Enjoyment) . لذت مشارکت3

 برد؟ لذت می

بار در سال  روایی و پایایی این آزمون براي نخستین
 427مکارانش در کانادا در و ه Kingتوسط  2004

شد. پایایی تخمین  بررسیهاي فیزیکی  کودك با ناتوانی
  در تنوع مشارکت CAPEشده براي تست  زده
 1391سال  . در ایران در)13و  3( است 93/0-75/0

روایی و پایایی این آزمون توسط امیریان و همکاران 
موارد درصد  85نتایج نشان داد  .شده است بررسی

مقیاس  االت با نمره خردهؤنمرات هر یک از س همبستگی
که نمایانگر روایی افتراقی  استدار و مثبت امربوطه معن
نامه است. آلفاي کرونباخ  ها براي این پرسش مناست آیتم

. دست آمد به 75/0اي  رده و ضریب همبستگی درون 86/0
نتایج نمایانگر روایی و پایایی باالیی براي نسخه فارسی 
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آنالیز ها  براي تجزیه و تحلیل داده. )15( است ناین آزمو
واریانس دوطرفه براي بررسی اثر متقابل جنسیت (دختر و 

همچنین  استفاده شد. پسر) با گروه (فلج مغزي و همسال)
براي Post hoc عنوان  به Bonferroni adjustmentاز روش 

اي بین دو گروه و جنسیت استفاده گردید.  مقایسه چندگانه
  د.شتجزیه و تحلیل  SPSS 17 افزار طریق نرم ها از هداد
 

  ها یافته
آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد که اثر اصلی نتایج 

گروه (فلج مغزي و همسال) در متغیرهاي تنوع و شدت 
هاي رسمی و غیررسمی بجز لذت مشارکت  در فعالیت

کدام از  معنادار بوده ولی اثر اصلی جنسیت در هیچ
 ).1(جدول  معنادار نبود CAPEي آزمون پارامترها

کدام  نیز در هیچ "گروه در جنسیت"قابل تهمچنین اثر م
هاي رسمی و  از پارامترهاي این آزمون در فعالیت

میانگین تنوع و شدت  ).1 (جدول غیررسمی معنادار نشد
هاي غیررسمی بیشتر  دو گروه در فعالیت مشارکت در هر

نگین لذت مشارکت نیز در میا .هاي رسمی بود از فعالیت
هاي غیررسمی بیشتر از  آموزان فلج مغزي در فعالیت دانش

میانگین غیررسمی و رسمی ( هاي رسمی بود فعالیت
آموزان عادي  اما درگروه دانش )286/3 و 90/3 ترتیب به

هاي رسمی بیشتر از  فعالیت میانگین لذت مشارکت در
  ).=016/4M و =87/3Mغیررسمی بود (

جهت مقایسه چندگانه  post hoc نتایج آنالیز بر اساس
بین دو گروه فلج مغزي و همسال و همچنین دو گروه 
جنسیت دختر و پسر در متغیرهاي تنوع، شدت در هردو 

آموزان فلج  و پسر تفاوت معناداري بین دانش گروه دختر
هاي رسمی و  آموزان عادي هم در فعالیت مغزي با دانش

از نظر لذت در  .)2و  1کل (ش هم غیررسمی دیده شد
  آموزان فلج  پسران تفاوت معناداري بین دو گروه دانش

آموزان عادي دیده نشد ولی در دختران  مغزي و دانش
آموزان فلج مغزي و  تفاوت معناداري بین دو گروه دانش

  هاي رسمی دیده شد. آموزان عادي در فعالیت دانش
  

  بحث
تفاوت معناداري هاي رسمی  از نظر تنوع انجام فعالیت

عبارت دیگر تعداد  به .گروه مشاهده شد بین دو
آموزان عادي  شده توسط دانش هاي رسمی انجام فعالیت

 آموزان فلج مغزي بود که با نتایج مطالعه بیشتر از دانش
king ) کودك ناتوان  427که مشارکت  )2009و همکاران

ه سال مقایس 6-14کودك بدون ناتوانی  354فیزیکی را با 
و  Engel-Yegerکردند مطابقت دارد ولی با نتایج مطالعه 

نفر نوجوان فلج مغزي  22) که مشارکت 2009( همکاران
تفاوت در . سال را مقایسه کردند مطابقت ندارد 16-12

هاي اوقات فراغت براي  هاي آموزشی و کالس نوع برنامه
تواند  جوامع مختلف می آموزان فلج مغزي در دانش
همچنین تعداد  .)12و  4ها باشد ( فاوتهاي ت دلیل

آموزان  شده توسط دانش هاي غیررسمی انجام فعالیت
آموزان فلج مغزي بود که با نتایج  عادي بیشتر از دانش

و  Engel yeger و )2009و همکاران ( king مطالعه
  . )12و  4( ) مطابقت دارد2009( همکاران

  
 ي گروه (فلج مغزي و همسال) و جنسیت (پسر و دختر) در متغیرهاي آزمونخالصه نتایج آنالیز واریانس برا -1 جدول

  ها فعالیت

  متغیرها
 گروه×جنسیت  جنسیت گروه

 غیررسمی  رسمی غیررسمی  رسمی غیررسمی  رسمی
P  F)1(  P  F)1(  P  F)1(  P  F)1(  P  F)1(  P  F)1(  

  771/0  384/0  561/0  457/0  001/0  981/0  261/1  266/0  476/16  000/0  836/48  000/0  تنوع مشارکت
  054/0  817/0  366/0  547/0  248/0  620/0  305/0  583/0  546/10  002/0  275/54  000/0  شدت مشارکت
  623/0  111/0  160/2  147/0  128/1  293/0  471/1  230/0  039/0  844/0  888/3  054/0  لذت مشارکت
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جنسیت (دختر و  نمودار تعامل گروه (فلج مغزي و عادي) و -1 شکل
 پسر) در دو گروه براساس تنوع، شدت و لذت مشارکت در

اي که تفاوت معناداري  هاي غیررسمی. نتایج مقایسه چندگانه فعالیت
  با ستاره نشان داده شده است. )>025/0P( داشتند

نمودار تعامل گروه (فلج مغزي و عادي) و جنسیت (دختر و  - 2 شکل
 ع، شدت و لذت مشارکت درپسر) در دو گروه براساس تنو

اي که تفاوت معناداري  هاي رسمی. نتایج مقایسه چندگانه فعالیت
  با ستاره نشان داده شده است. )>025/0P( داشتند

هاي رسمی نیز با تفاوت  شدت مشارکت در فعالیت
آموزان  تر از دانش آموزان فلج مغزي کم معناداري در دانش

و همکاران  kingعادي بود که این نتیجه با نتایج مطالعه 
آموزان ناتوان فیزیکی مطابقت دارد ولی  ) در دانش2009(

آموزان  همکاران در دانش و Engel-Yegerبا نتایج مطالعه 
همکاران دلیل  و Engel-Yeger فلج مغزي مطابقت ندارد،

هاي  عه فعالیتآن جام دانند که در یافته خود را در این می
الینفک برنامه آموزشی مدرسه  رسمی و هدفمند جزء

کید أها ت بوده و بیشتر معلمان و درمانگران بر انجام آن
هاي رسمی  که در ایران این فعالیت درحالی ،کنند می

و مشارکت بوده تفریحی خارج از برنامه آموزشی مدرسه 
و بسیاري از  استصورت خصوصی و آزاد  ها به در آن

ا را ه آموزان فلج مغزي امکان شرکت کردن در آن انشد
هاي غیررسمی نیز  . شدت مشارکت در فعالیت)4( ندارند

تر از  آموزان فلج مغزي کم با تفاوت معناداري در دانش
این مطالعه نیز با نتایج  آموزان عادي بود که نتایج دانش

و  king  )،2009و همکاران ( Engel-Yeger مطالعه
 ) در2008و همکاران ( Majnemerو  )2009همکاران (

  .)16و  12، 4( آموزان فلج مغزي مطابقت دارد دانش
در لذت انجام فعالیت تفاوت معناداري بین دو گروه 

کدام از فعالیت ها مشاهده نشد که با نتایج مطالعه  در هیچ
Engel-Yeger ) 4( ) مطابقت دارد2009و همکاران( .

آموزان فلج مغزي نیز  دانش ها براي مشارکت در فعالیت
ها خود را بخش جدایی  سالم اهمیت دارد و آنافراد مانند 

 post hocاما نتایج آنالیز  دانند. از خانواده و جامعه نمی
در دختران تفاوت معناداري بین دو گروه  نشان داد

لذت  آموزان عادي از نظر آموزان فلج مغزي و دانش دانش
  دارد.وجود هاي رسمی  در فعالیت
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دو گروه در  میانگین تنوع و شدت مشارکت در هر
که  هاي رسمی بود هاي غیررسمی بیشتر از فعالیت فعالیت

مطالعه  .)12و  5، 4یگر مشابه است (ت دبا نتایج مطالعا
Imms استرالیا که مشارکت  ) در2008( همکاران و
آموزان فلج مغزي را در مقایسه با گروه بزرگی از  دانش
مشابه نتایج مطالعه  اند ان همسال بررسی کردهآموز دانش

هاي  . دسترسی به فعالیت)17و  12، 5، 4( حاضراست
رسمی و غیررسمی متفاوت است و انجام دادن 

وسیله محیط فیزیکی و  تر به هاي غیررسمی کم فعالیت
هاي  شوند. بسیاري از فعالیت ثر میأموانع محیطی مت

رج و توانایی هاي خا رسمی نیاز به حضور در محیط
دلیل مشکالت  آموزان فلج مغزي به دانش .فیزیکی دارند

فیزیکی و همچنین مشکالتی که در زمینه حمل و نقل و 
عدم وجود تطابقات ساختاري وجود دارد مشارکت 

  .دارندآموزان عادي  دانشتري در مقایسه با  پایین
آموزان فلج مغزي  میانگین لذت مشارکت نیز در دانش

هاي رسمی بود  هاي غیررسمی بیشتر از فعالیت در فعالیت
آموزان عادي میانگین لذت مشارکت در  گروه دانش اما در

ها نیز  این یافتههاي رسمی بیشتر از غیررسمی بود.  فعالیت
  .) مطابقت دارد2009( و همکاران Kingبا نتایج مطالعه 

کدام از پارامترهاي آزمون  اثر اصلی جنسیت در هیچ
هاي رسمی و غیررسمی معنادار نبود که این  در فعالیت

نتیجه از نظر تنوع و شدت مشارکت با نتایج مربوط به 
Engel-Yeger ) و 2009و همکاران (Law همکاران  و

مطابقت دارد ولی از نظر لذت مشارکت، با نتایج  )2006(
) که نشان داد 2009و همکاران ( Engel-Yegerمطالعه 

اي غیررسمی معنادار بوده ه اثر اصلی جنس در فعالیت
مطابقت ندارد. اثر متقابل گروه در جنسیت نیز در 

کدام از متغیرهاي آزمون معنادار نبود که این یافته نیز  هیچ
) مطابقت 2009و همکاران ( Engel-Yeger با نتایج مطالعه

رسد  نظر می با توجه به نتایج مطالعات مختلف بهدارد. 
نوع  ناشی از تواند ان میهاي بین دختران و پسر تفاوت
ها، فرهنگ و یا تفاوت در  هاي انتخابی توسط آن فعالیت

  هاي مورد بررسی باشد. هحجم نمون

توجهی از زندگی در خارج از مدرسه  زمان قابل
رسمی و هاي  مشارکت کودك در فعالیتگذرد.  می

هایی براي  تواند فرصت مدرسه می خارج ازغیررسمی 
 .ردن نقش براي کودك فراهم کندها و پیداک رشد مهارت

آموزان و خانواده انتخاب  توسط دانش بیشتر ها فعالیت این
آموزان آزادي بیشتري در پیگیري اهداف  شوند و دانش می

هاي اوقات  همین دلیل فعالیت دارند بهخود و عالیق 
 .گذارد ثیر بیشتري روي کیفیت زندگی میأفراغت ت

هاي مساوي براي  فرصت کودکانکه همه  اطمینان از این
هاي اوقات فراغت  در فعالیت داشتن تجربیات معنادار

و  18، 8( باشد له اساسی در سالمت میأ، مسشته باشنددا
ن براي ارتباط با محیط جنبه مهم کودکاتوانایی  .)19

هایی را براي  تجارب آنان است این روابط فرصت
کند بنابراین حمایت  اکتشاف و یادگیري فراهم می

حضور و  .)20-22( اجتماعی براي مشارکت الزم است
شدت ناتوانی خاص، مشکالت اجتماعی یا شناختی 
ممکن است موانعی را ایجاد کند که ظرفیت کودك را 

. دسترسی )8( هاي خاص محدود کند براي انجام فعالیت
  هایی که این موانع را جبران یا کودك به حمایت

  ها  ن محدودیتعملکرد تطابقی را با در نظر گرفت
رسیدن به  در کودك تسهیل کند، باعث افزایش توانایی

. )8( شود میصحیح متعادل و صورت  بهاستفاده از زمان 
آگاهی از الگوهاي استفاده از زمان به درك الگوهاي 
مشارکت با توجه به موقعیت، جنس، فرهنگ و گستره 

عنوان پیامد  له مشارکت بهأمس .)9( کند زندگی کمک می
توانبخشی در جهت کمک به ي ها لیدي برنامهک

هایی که با  ها براي تطابق با چالش آموزان و خانواده دانش
 14( مورد توجه زیادي قرارگرفته است ،رو هستند هآن روب

  . )23و 
ها از نظر  و تنوع آنها  کم بودن تعداد نمونهدلیل  به

امکان بررسی مشارکت انواع مختلف فلج  ،نوع اختالل
شود  توصیه می صورت جداگانه وجود نداشت. هب مغزي

در مطالعات آتی میزان مشارکت این گروه از کودکان بر 
  اساس نوع و شدت اختالل بررسی شود.
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  گیري نتیجه
 رسمی و يها فلج مغزي بر عالقه به انجام فعالیت

شدت  تنوع و تواند بر اما می ردثیري نداأغیررسمی ت
غیررسمی  هاي رسمی و تآموزان در فعالی مشارکت دانش

ها و  تواند به خانواده اثر بگذارد. انجام این مطالعه می
ها  هاي متناسب با اولویت سیستم درمان در طراحی فعالیت

تا هنگام  دآموزان فلج مغزي کمک کن و نیازهاي دانش
هاي مختلف  توجه بیشتري به حیطه ،ارزیابی و مداخله

  د.نباش آموزان فلج مغزي داشته مشارکت دانش
آموزان فلج مغزي و  بررسی موانع مشارکت دانش
  هاي ناتوانی براي انجام  انجام این پژوهش در سایر گروه

  

  شود. هاي بعدي پیشنهاد می پژوهش
  

  قدردانیتشکر و 
این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره 

باشد. از مسئولین  می 3/9/1392مورخ  535/132قرارداد 
محترم آموزش و پرورش، کاردرمانگران محترم مدارس 

آموزان  جسمی حرکتی و والدین محترم و تمامی دانش
شان در  خاطر همکاري صمیمانه کننده در مطالعه به شرکت

  گردد. اجراي این پژوهش تشکر و قدردانی می
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